
REGULAMIN CASTINGU  

ZOSTAŃ TWARZĄ REPORTER YOUNG 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Organizatorem Castingu dla młodzieży jest TWA RETAIL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z 

siedzibą w Krakowie przy ul. Rydlówka 20, 30-363 Kraków, NIP 6793078424, REGON 122435249, 

zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonego dla Sąd Rejonowy dla Krakowa – 

Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  

KRS 0000400115, zwana dalej Organizatorem. 

 

1.2 Castingi będą odbywać się w następujących lokalizacjach: 

 

  GALERIA POMORSKA (ul. Fordońska 141, Bydgoszcz) w dniu 26.10.2019 w godz. 10:00-

18:00. Rejestracja uczestników rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 10:00, z kolei 

ostatnia rejestracja uczestników odbędzie się o godz. 17:30 

 CH KING CROSS MARCELIN (ul. Bukowska 156, Poznań) w dniu 27.10.2019 w godz. 

10:00-18:00. Rejestracja uczestników rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 10:00, z 

kolei ostatnia rejestracja uczestników odbędzie się o godz. 17:30 

 CH MAGNOLIA PARK (ul. Legnicka 58, Wrocław) w dniu 23.11.2019 w godz. 10:00-

18:00. Rejestracja uczestników rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 10:00, z kolei 

ostatnia rejestracja uczestników odbędzie się o godz. 17:30 

 CH PASAŻ ŁÓDZKI (Al. Jana Pawła II 30, Łódź) w dniu 24.11.2019 w godz. 10:00-18:00. 

Rejestracja uczestników rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 10:00, z kolei ostatnia 

rejestracja uczestników odbędzie się o godz. 17:30 

 CH RIVIERA (ul. Kazimierza Górskiego 2, Gdynia) w dniu 14.12.2019 w godz. 10:00-

18:00. Rejestracja uczestników rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 10:00, z kolei 

ostatnia rejestracja uczestników odbędzie się o godz. 17:30 

 

1.3 Casting ZOSTAŃ TWARZĄ REPORTER YOUNG organizowany jest w celu wyłonienia nowych 

twarzy do kampanii promocyjnych i reklamowych marki Reporter Young.  

1.4 Casting ZOSTAŃ TWARZĄ REPORTER YOUNG skierowany jest do młodzieży w wieku 7 – 15 lat.  

 

§2 ZASADY UDZIAŁU 

2.1 Uczestnikiem Castingu ZOSTAŃ TWARZĄ REPORTER YOUNG może być każda osoba fizyczna 

mieszcząca się w kryteriach wiekowych od siódmego do piętnastego roku życia. Każdy z 

uczestników musi  w trakcie Castingu ZOSTAŃ TWARZĄ REPORTER YOUNG znajdować się pod 

opieką opiekuna prawnego.  

2.2 Organizator Castingu może zażądać od Opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w castingu 

wglądu w dokument tożsamości dziecka, potwierdzający jego wiek. W przypadku odmowy, 

Organizator zastrzega możliwość niedopuszczenia w/w osoby do udziału w Castingu ZOSTAŃ 

TWARZĄ REPORTER YOUNG. 

 



2.3 Warunkiem udziału w Castingu ZOSTAŃ TWARZĄ REPORTER YOUNG jest zaakceptowanie zasad 

zawartych w niniejszym Regulaminie przez Opiekuna prawnego dziecka oraz wyrażenie przez 

niego pisemnej zgody na: 

A) udział w castingu,  

b) wykorzystanie  wizerunku dziecka, 

c) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) 

2.4 Aby wziąć udział w castingu uczestnik wraz z opiekunem prawnym musi wypełnić pisemny  

formularz zgłoszeniowy (metryczkę identyfikującą), który będzie dostępny na miejscu 

wydarzenia. 

2.5 Od Uczestników castingu nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w modelingu.  

2.6  Wyłoniona osoba lub wyłonione osoby w Castingu ZOSTAŃ TWARZĄ REPORTER YOUNG trafią do 

bazy nowych twarzy i potencjalnych modeli wizerunkowych i produktowych sesji 

organizowanych w przyszłości przez markę Reporter Young.  

2.7 Osoby biorące udział w castingu oraz te, które później trafią do bazy nowych twarzy nie otrzymują 

żadnej materialnej gratyfikacji. 

2.8 Podczas castingu Uczestnikom zostanie wykonane zdjęcie portretowe, zdjęcie w planie 

amerykańskim oraz zdjęcie całej sylwetki. Wybrane przez Jury zdjęcia castingowe Uczestników 

zostaną opublikowane na profilach mediów społecznościowych Reporter Young, tj. Facebooku: 

https://www.facebook.com/ReporterYoungClothing/ oraz Instagramie: 

https://www.instagram.com/reporteryoung/. Organizator zastrzega sobie prawo do 

opublikowania tylko wybranych zdjęć. 

2.9  Opiekun prawny Uczestnika oświadcza, iż rozumie jaki jest charakter Castingu ZOSTAŃ TWARZĄ 

REPORTER YOUNG i jego formułę, a powierzanych Uczestnikowi zadań w trakcie castingu nie 

będzie uważał za naruszenie dóbr osobistych dziecka. 

5.7. Casting ZOSTAŃ TWARZĄ REPORTER YOUNG przeprowadzony na podstawie Regulaminu nie jest 

grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, ani loterią promocyjną,  których wynik zależy 

od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 

nr 201 poz. 1540). 

 

§3 TERMINY I REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 

3.1 W Castingu może wziąć udział każde dziecko spełniająca wymogi określone w §2 pkt 2.1, 2.2  2.3 

oraz 2.4. 

3.2 Wyboru osób podczas Castingu ZOSTAŃ TWARZĄ REPORTER YOUNG dokona Jury powołane przez 

Organizatora. Jury podejmie decyzję, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, na 

podstawie zdjęć uczestników, w terminie późniejszym, nie dłuższym niż miesiąc od daty 

organizowanego castingu. W przypadku remisu, decydujący głos ma przewodniczący Jury.  

https://www.facebook.com/ReporterYoungClothing/
https://www.instagram.com/reporteryoung/


3.3. Organizator Castingu ZOSTAŃ TWARZĄ REPORTER YOUNG zastrzega sobie prawo do wyłonienia 

dowolnej ilości osób biorących udział w castingu lub do niewyłonienia żadnych osób bez podania 

przyczyny.  

3.4  Decyzja Jury Castingu ZOSTAŃ TWARZĄ REPORTER YOUNG jest ostateczna i niepodważalna. 

Organizator i Jury Castingu ZOSTAŃ TWARZĄ REPORTER YOUNG nie są zobowiązani do 

uzasadniania podjętych przez siebie decyzji o odrzuceniu lub zakwalifikowaniu Uczestnika.  

3.5  Ogłoszenie wyników Castingu nastąpi nie później niż miesiąc od dnia Castingu na stronie 

www.reporteryoung.pl oraz w mediach społecznościowych na profilach marki. Dodatkowo 

osoby wyłonione zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie i/lub wiadomością e-mail, 

zgodnie z podanymi danymi kontaktowymi w formularzu zgłoszeniowym. 

3.6 Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia lub odwołania castingu w uzasadnionych 

sytuacjach.  

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 4.1 Przystąpienie przez Uczestnika do Castingu ZOSTAŃ TWARZĄ REPORTER YOUNG oznacza 

wyrażenie zgody przez jego Opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych jego i jego 

dziecka  przez Organizatora w celu przeprowadzenia Castingu i ogłoszenia jego wyników oraz 

celach marketingowych  zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Opiekun prawny 

Uczestnika wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystania wizerunku dziecka w materiałach 

promocyjnych i reklamowych (materiały drukowane, elektroniczne) przez Organizatora.  

4.2  Administratorem danych osobowych Uczestników castingu jest Organizator. Organizator zbiera 

dane na zasadzie dobrowolności. 

4.3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, 

w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnianiem osobie nieupoważnionej, 

zabieraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, 

utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem. 

4.3  Uczestnikom castingu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 

poz. 883) z późniejszymi zmianami. 

4.5  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do 

kontaktu lub weryfikacji uczestnika Castingu ZOSTAŃ TWARZĄ REPORTER YOUNG, może 

prowadzić do niedopuszczenia kandydata do wzięcia udziału w Castingu.  

Klauzula RODO 

1. Uczestnik posiada prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Posiada 

także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego 

interesu z przyczyn uzasadnionych szczególną sytuacja Uczestnika. 

2. Dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały profilowaniu. 

http://www.reporteryoung.pl/


3. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, gdy  uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez TWA Retail Sp. 

z o.o. sp. k.  narusza przepisy Rozporządzenia (RODO). 

4. W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, TWA Retail Sp. z o.o. sp. k.  

może okresowo poprosić Uczestnika o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które 

posiada na jego temat  lub poinformowanie o wszelkich zmianach dotyczących tych danych 

osobowych (takich jak np. zmiana adresu e-mail).  

 

§5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

5.1. Reklamacje związane z Castingiem ZOSTAŃ TWARZĄ REPORTER YOUNG mogą być kierowane 

wyłącznie pisemnie na adres TWA RETAIL sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. 

Wadowickiej 5 30-347 Kraków. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest przez Organizatora 

Castingu Kraków Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli Organizatora Castingu 

ZOSTAŃ TWARZĄ REPORTER YOUNG. 

5.2  Reklamacje złożone przez Uczestników będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzająca nie 

później niż w terminie 30 od dnia otrzymania reklamacji. 

5.3  Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem polecony 

nadanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.    

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1 Udział w castingu jest nieodpłatny, co oznacza, iż Uczestnik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek 

wynagrodzenia z tytułu udziału w Castingu, ani do zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych        

z dojazdem i pobytem w miejscu przeprowadzania Castingu ZOSTAŃ TWARZĄ REPORTER 

YOUNG. 

6.2  Uczestnik Castingu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez siebie szkody 

powstałe w obiekcie, w którym jest realizowany Casting ZOSTAŃ TWARZĄ REPORTER YOUNG. 

6.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Uczestników oraz osób trzecich za 

ewentualne szkody będące wynikiem zdarzeń losowych oraz udziału Uczestników w sesji 

zdjęciowej. 

6.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

6.5  Z ważnych przyczyn, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo uzupełnienia i wprowadzenia zmian   

w Regulaminie. 

 

Kraków, 15.10.2019 


